
 שרשרות־זהב היום בודקת זאדורה פיה
 בבוורלי־הילס. למיליונרים ברחוב־הקניות

ביהלו משובצת שרשרת ראשון: פריט
 אומרת, היא זו,״ את אוהבת ״אני מים.
שלי.״ לטבעות תתאים היא יפה. ״היא

 אומר לקארסייוז,״ ללכת צריכים ״היינו
 פתוח, חשבון שם יש לפיה ריקליס•

 בעל ריקליס היה שבהם מהימים עוד
זו. חברה

 רוצה אני מדוע רואה אתה ״עכשיו
 יותר ״זה ריקלים. אומר תעבוד,״ שאשתי

שלה.״ מסעי־הקניות מאשר זול
ריק- מלווה כיצד המאמר מתאר (להלן

 אמריקן ראפיד את סוף־טוף והעביר שלו׳
הפרטית. לבעלותו

 כפי משברים בעתיד אצלי יהיו ״לא
 לומד ״אני אומר, הוא בעבר,״ לי שהיו

השגי אותן על אחזור לא מהשגיאות.
אות.״
 יוכל יחידי שאדם מאמין הוא אין

 ליצור :הוא שהצליח במה בעתיד להצליח
 כדי חזקה די שתהיה אימפריה ידיו במו

 אבל, האדירות, חברות־הענק עם להתמודד
הקרו השנים לחמש תוכנותו אומר, הוא
 לדור שרביט־הניהול את להעביר היא בות

ולנכדיו. לילדיו מתכוון הוא הבא.
״אני סרטים. לעשות ימשיך עצמו הוא
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 ויושב לאולפני־ההקלטה פיה את ליס
 היא שגו הזמן כל במשך סמוך בחדר

 ״קול לה שיש אומרים שירים. מקליטה
מעניין״.)

 ב- ריביירה במלון מסתובבים ...אגו
העוב כי נראה שיפוץ. שעבר לאס־וגאם,

 רובם ריקלים. את כולם מכירים דים
 על שואלים אחדים ״ריק״. לו קוראים
״פיה״.
 אם שואלים שרבים הערתי כן לפני
 להיתקל מבלי בלאם־וגאם לפעול אפשר
 ״שטויות,״ מאוד. קשוחים לקוחות בכמה

שטויות.״ ״זה להתרגש, מבלי משיב, הוא
 לענייני מומחה שהוא המאמר, (בעל

 שרוב העובדה על כאן רומז המאפיה, ־
ה אנשי על״ידי מנוהלים שם בתי־המלון

מאפיה.)
 שעברה בשנה אחר. לתסריט עובר הוא
האסטרטגיה של האחרון בשלב הצליח

 אומר, הוא פיה,״ למען זה את עושת
בשנה.״ סרטים שלושה נעשה ״אולי

 הוא הכתבה של הכללי (הרושם
 המצליח כלכלי, הרפתקן הוא ריקליס
 דבר של בעיקרו העוסק חליפות, והנכשל

ושאי ומאזנים, בורסה של בעיסקי־אוויר
 האמריקאי הקורא לגבי דבר. מייצר נו

 אסו- לעורר עלולה זו תמונה הלא־יחודי,
 גם מה מובהקות, אנטי״שמיות סיאציות

 נשא הפיננסי, ההון שאיל שהיהודי,
 להיות יבלה אשר נוצרית, נערה לאשה

 הכלכלית. עוצמתו אל ושנמשכה כתו,
 חיי- על בכתבה המופלגים התיאורים
 מטוס״הסילון — הזוג של המותרות

 אדרי- בשכונת־הפאר, הארמון הפרטי,
 שרשרות־הזהב ״הצעירה״, כלות-הפנים
 אותו יחבבו לא בוודאי — והיהלומים

האמריקאי. הקורא על
התמו חשובה הישראלי לקורא ואילו

מיל־ מבל שהשתמש יורד, של בדיוקן נה

גרמני כעיתון ריקלים) עם :(למעלה שרה פיה
"וחצי שבועיים במשך ״בכיתי . . .

 כלפי עצמו את המציג ישראל, חמות
 הימין איש ישראלי, כפטריוט העולם

 של ידידם בישראל, הקיצוני הלאומני
 ישראליים, כוחות של ומממנם גנרלים

 איש-אמונו, את בארץ לשתול שהצליח
הכל של רגישה בנקודה גנגר, אריה
הישראלית. הביטחונית כלה

בכירים אישים מצד לריקליס היחס

גו — שרון אריק ובראשם — בישראל
מו בישראל ההמונים שבעיני לכך רמת
 היורד־המשתמט, של דמותו עתה פיעה

 כדמות שוחר״חמותרות, איל-הכספים
 שיש וכיעד לחיקוי, הואוייה אידיאלית

אליו. לשאוף
 שבפרשת האמיתית הסכנה וזוהי
המשלם״.) ״משולם




